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Cílem bakalářské práce je zjistit efektivitu výuky studijního programu 

oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání. Efektivita výuky 

je zkoumána porovnáním výsledků z testů fyzické způsobilosti, jež jsou 

používány u přijímacího řízení k HZS ČR. Porovnávání výsledků je mezi 

studenty FTVS a uchazeči k HZS ČR. 

Vedoucí bakalářské práce PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D. 

 

náročnost práce na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály,vstupní data a jejich zpracování  x  

 

kriteria hodnocení práce známka 

1 2 3 4 
název práce x    
téma práce a její aktuálnost x    
teoretická fundovanost autora x    
formulace cílů práce x    
adekvátnost použitých metod  x   
celkový postup řešení x    
práce s daty a informacemi  x   
hloubka provedené analýzy  x   
členění a logická stavba práce x    
práce s odbornou literaturou   x  
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    
přesnost formulací a práce s odborným jazykem  x   
splnění cílů práce x    
závěry práce a její formulace  x   
odborný přínos práce a její praktické využití x    

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 
Přestože je práce celkově na dobré formální úrovni s minimem gramatických chyb, autorka se v práci nevyhnula  

několika překlepům a objevily se i stylistické a formální chyby. 

Na straně 21-22 uvádí autorka systém bodování. Není ale zřejmé, proč se boduje podle služebních míst a nikoliv 

podle věkové kategorie, když je stanoveno bodování podle obou těchto kritérií. Nebo proč mají služební místa 

před věkovou kategorií přednost. Dále chybí tabulka s převodem hrubého skóre výkonů na body. 

V práci se objevují drobné problémy s terminologií či nejednotným označením. Kolegy autorka označuje jako 

spolužáky, probandy označuje také jako cvičence či subjekty, na str. 27 uvádí „dvouobor“ místo dvouoborové 

studium atd.  

Navzdory připomínkám vedoucí práce autorka nebyla schopna naplnit kapitolu diskuze odpovídajícím obsahem 

a výsledky práce nediskutuje. S tím také souvisí slabší práce s literaturou, zvláště pak se zahraniční literaturou. 

Navzdory všem uvedeným připomínkám však považuje vedoucí práce zpracovanou bakalářskou práci za 

nadprůměrnou a doporučuje ji k obhajobě. 



Otázky: 
Proč byly otázky rozděleny do dvou dotazníků? 

Vstupují do HZS také ženy, resp. existují u HZS pozice, na kterých by se ženy mohly uplatnit? 

Proč se výkony bodují podle služebních míst a nikoliv podle věkové kategorie? 

 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 

 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Jméno, tituly: PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D.                              Podpis: 

V Praze dne: 2.5.2018 


